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Rugpjūčio 24 dieną, antradienį

  Viešpaties Balaramos apsireiškimo diena
  

Vilniaus šventykloje šventė prasidės 17 val. Kviečiame visus apsilankyti ir nepamirškite pasiimti
savo draugų. Taip pat prašome visus galinčius paremti pasiruošimą šventei savo darbu bei
lėšomis. Padovanokite Balarāmai gėlių, vaisių, daržovių bei kitų reikalingų dalykų. Daugiau
informacijos šventyklos telefonu 852135218.

  

Prieš apsireikšdamas šiame pasaulyje Viešpats Krišna atsiuntė savo pirmąją ekspansiją, kuris
visuomet paruošia aplinką Jo pramogoms.

  

      „Śrīmad Bhāgavatam“ pasakoja apie šį įvykį:

  

„Viešpats paliepė Yogamāyāi: O Mano energija, kurią garbina visas pasaulis, ir kurios prigimtis
yra dovanoti laimę visoms gyvoms esybėms, eik į Vradžą, kur gyvena daugybė piemenų su
savo žmonomis. Tame labai gražiame krašte, kur gyvena daugybė karvių, Rohiṇī, Vasudevos
žmona, gyvena Nanda Maharadžo namuose. Bijodamos Kaṁsos kitos Vasudevos žmonos taip
pat gyvena ten pasislėpusios. Prašau eik ten. Devakī įsčiose yra Mano pilnutinė ekspansija,
vadinama Saṅkarṣaṇa arba Śeṣa. Be vargo, perkelk jį į Rohini įsčias."

  

„Yogamāyā perkelė Ananta Śeṣą (Balarāmą) iš Devakī į Rohini įsčias. Po septynių mėnesių
pačiu palankiausiu metu Śravanos mėnesį Rohinī, tarsi liūtė pagimė Viešpatį Balarāmą,
jausdama visišką laimę. Jo gymis buvo balto lotoso žiedo, ir atrodė Jis kaip mėnulio pilnatis. Jo
akys spindėjo kaip žaibo blyksniai, o jo plaukai buvo audros debesų spalvos, bet švytintys kaip
saulė. Toks nepaprastas grožis, nes Jis buvo ne kas kitas, kaip Viešpats Saṅkarṣaṇa.

  

Astrologai sakė, kad Jis turės ilgas rankas ir nužudys Pralambāsurą; kad Jis turės jaunesnį brolį
ir nužudys daug kitų demonų. Jie sakė, kad Jis yra Dhenupal - karvių globėjas ir Dhenukāsuros
žudikas. Vasudevos nurodymu brahmanai atliko džata karmos (vaiko gimimo) ceremoniją. Nors
Jis buvo labai gražus, visi labai nerimavo, nes Jis buvo tylus ir nejudrus. Niekas iš Jo negalėjo
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išgauti jokio garso ar priversti judėti. Kai Yaśoda buvo nėščia, ji pakėlė Jį aukštyn ir atsargiai
paguldė ant kelių šalia širdies, kur buvo Krišna; Balarāma iš karto pradėjo juoktis ir žaisti kaip
palaimingas vaikas. Bet kai Yaśoda nuleisdavo Jį žemyn, jis vėl tapdavo nejudrus. Toks Jis
išliko iki Savo jaunesniojo brolio (Kṛṣṇos) apsireiškimo.“ (Žurnalas „Šri Vrndavana Dhama“,
Džanmāṣṭami 1993, psl. 6)
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